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Jeugdbeleidsplan - Verenigingsleven
Elk kind heeft volgens artikel 15 van het Internationaal Verdrag van de rechten van het Kind het recht
zich te verenigen. De Vlaamse overheid gelooft sterk in de meerwaarde van het verenigingsleven en
wil alle kinderen en jongeren de kans geven om deel te nemen aan het verenigingsleven. De aansprakelijkheid, de regel- en administratieve last is te zwaar voor jeugdverenigingen en hun vrijwilligers.
Inspanningen zijn nodig om te vereenvoudigen waar mogelijk en voldoende, coherent en op een toegankelijke manier te informeren over de bestaande regelgeving. Het Vlaams Jeugdbeleidsplan heeft
ter zake een aantal doelstellingen vooropgesteld.
1. a) Welke inspanningen zijn er sinds het begin van deze legislatuur gedaan om de administratieve
last voor kinderen, jongeren en hun organisaties te laten dalen wat de Vlaamse regelgeving betreft die een impact heeft op de leefwereld van kinderen en jongeren en wat zijn de concrete resultaten? Graag een gedetailleerd overzicht.
b) Welke inspanningen zijn er gedaan om te komen tot een administratieve vereenvoudiging voor
lokale besturen en vrijwilligers, en wordt op deze wijze de administratieve last verbonden aan
planning en rapportering drastisch beperkt?
c) Welke initiatieven zijn er genomen om steden en gemeenten op een gecoördineerde manier te informeren over bestaande regelgeving, zodat ze de informatie zo rechtstreeks tot bij de verenigingen en individuen kunnen brengen?
2. a) Op welke wijze zijn overheden op andere beleidsniveaus bewust gemaakt van de impact van hun
regelgeving op het verenigingsleven met als doel de globale overlast te verminderen? Welke initiatieven zijn er genomen om te komen tot overleg met de federale overheid voor het wegwerken van een aantal knelpunten in de federale wetgeving en wat zijn de resultaten? Graag een
gedetailleerd overzicht.
b) Op welke wijze is er gestreefd naar een planlastvermindering voor lokale overheden en werd
hierbij een signaal gegeven dat lokale overheden zelf ook rekening moeten houden met de planlast die zij opleggen aan het lokale verenigingsleven?
3. a) Welke initiatieven zijn er genomen om het recht van kinderen en jongeren om te participeren als
deelnemer of vrijwilliger aan vrijetijdsinitiatieven te garanderen, ongeacht het statuut waarin ze
zich bevinden?
b) Op welke wijze zijn de beperkingen om vrijwillig mee te werken in jeugd- of andere organisaties
weggewerkt voor werklozen en buitenlandse vrijwilligers?

c) Wat zijn de resultaten van de studie naar oplossingen voor de verzekering van jonge asielzoekers
en niet-begeleide minderjarigen in sportverenigingen?
4. Welke actoren zijn hierbij telkens betrokken?
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Peeters (vraag nr. 824), Bourgeois (nr. 779), Smet (nr.
882) en Muyters (nr. 1094).
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1. a) De laatste decennia is de regelgeving sterk toegenomen en de administratieve last die ermee
gepaard gaat, weegt voor verenigingen en (jonge) vrijwilligers. In 2007 werd reeds een grondige
analyse gemaakt van de tijdrovende, overbodige administratieve procedures waar verenigingen
mee geconfronteerd worden.
De analyse van 2007 werd geactualiseerd. Na de intentieverklaring voor een positief kampklimaat
en op basis van een rondetafel 'Camps-kampen', heeft De Ambrassade het actieplan
kampenregulitis verder uitgewerkt. In overleg met De Ambrassade werd een globaal plan van
aanpak voor inzake planlastvermindering voor de jeugdverenigingen voorbereid. In een
Mededeling aan de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 werden een aantal concrete zaken
vooropgesteld. De Vlaamse Regering screent in eerste instantie haar eigen regelgeving en zoekt
voor knelpunten een oplossing binnen de vier actieplannen: voor de kampenregulitis, de
lokalenregulitis, de fuifregulitis en de organisatieregulitis.
Op basis van de vier actieplannen voorbereid door De Ambrassade wordt in het najaar 2013 een
overleg opgestart met gemeenschapssenatoren en wordt een Staten-Generaal georganiseerd in het
Vlaams Parlement. Op deze Staten Generaal worden de regulitisthema’s aangekaart op de
verschillende beleidsniveaus en er gezocht wordt naar een draagvlak voor de voorgestelde
oplossingen. Dit overleg moet uitmonden in concrete engagementen.
In opvolging van het actieplan kampenregulitis worden ook in 2014 een of meer rondetafels
’Camps-kampen’ georganiseerd. De Ambrassade overweegt alvast om tegen de zomer van 2014
samen met de jeugdbewegingen de campagne Respect op kamp te hernemen.
b) Met de aanpassingen van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en
stimulering van het gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid, aan de bepalingen van het
planlastendecreet werd de administratieve last voor de gemeenten teruggedrongen.
c) Naar aanloop van het gemeentelijk planningsjaar 2013 werden tal van vormingsmomenten
georganiseerd, zowel voor lokale besturen als voor het lokaal jeugdwerk en vrijwilligers. Zo
organiseerde de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) in samenwerking met de afdeling
Jeugd van het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media in oktober de jaarlijkse editie
van “Plankuren”, waar uitgebreid aandacht werd besteed aan de nieuwe regelgeving.
In december organiseerde de afdeling Jeugd in samenwerking met tal van jeugdwerkpartners een
nieuwe editie van Trip Lokaal, vijf provinciale vormingsdagen voornamelijk gericht op lokale
jeugdwerkers en vrijwilligers, waar de nieuwe regelgeving eveneens werd toegelicht.
In februari 2013 waren zes vormingsavonden voor nieuwe schepenen, georganiseerd door VVJ
vzw in samenwerking van VVSG en afdeling Jeugd waar eveneens de nieuwe regelgeving op het
programma stond.

Verder werd in het vernieuwde Handboek lokaal jeugdwerkbeleid (redactie afdeling Jeugd, VVJ,
VVSG) ook een artikel opgenomen rond ‘jeugdwerk ondersteunen’ waarin extra aandacht werd
besteed aan het vereenvoudigen van procedures voor lokale verenigingen en vrijwilligers.
2. a) Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 21.2 van het Vlaamse
jeugdbeleidsplan (“Overheden op andere beleidsniveaus zijn bewustgemaakt van de impact van
hun regelgeving op het verenigingsleven met als doel de globale overlast te verminderen.”) Over
de uitvoering van deze doelstelling werd door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement
gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 46 van dit rapport (Stuk
2158 (2012-2013) – Nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2158-1.pdf ).
b) Met het nieuwe decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid
en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012, werden de planlasten voor lokale
besturen drastisch teruggeschroefd. Zoals het planlasten decreet voorschrijft zullen de gemeenten
geen afzonderlijk jeugdbeleidsplan meer opstellen, maar worden de jeugddoelstellingen die
uitvoering geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten “Jeugd”, opgenomen in het strategisch
meerjarenplan van de gemeenten. Plannen gebeurt vanaf nu over een periode van zes jaar.
Het behoort echter tot de autonomie van gemeenten om te bepalen welke verplichtingen en regels
zij aan de door hen gesubsidieerde verenigingen opleggen.
3. Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 21.3 van het Vlaamse
jeugdbeleidsplan (“Het recht van kinderen en jongeren om te participeren als deelnemer of
vrijwilliger aan vrijetijdsinitiatieven is gegarandeerd, ongeacht het statuut waar ze zich in
bevinden”) Over de uitvoering van deze doelstelling werd door de Vlaamse Regering aan het
Vlaams Parlement gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij meer bepaald naar p. 47 van
dit rapport (Stuk 2158 (2012-2013) – Nr. 1, http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/20122013/g2158-1.pdf ).
4. Zie hoger.

